
UCHWAŁA NR XX/131/2012
RADY GMINY TURAWA

z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 
679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567), art. 7 ust. 1 pkt. 2, 
ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 
391), Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych; 

2) posiadać pojazdy asenizacyjne umożliwiające opróżnianie zbiorników bezodpływowych: 

a) spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. 
Nr 193, poz. 1617), 

b) posiadające aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie 
z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.), 

c) oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi, 

3) posiadać odpowiednią bazę transportową z wydzielonym i zabezpieczonym miejscem postojowym, 
umożliwiającym garażowanie pojazdów przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem oraz 
wykonywanie zabiegów sanitarno-porządkowych: 

a) baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony oraz powinna spełniać wymagania 
wyniakające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, BHP i przepisów przecipożarowych, 

b) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji 
pojazdów asenizacyjnych oraz wykonywanie napraw, konserwacji i remontów pojazdów. 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie 
zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

1) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób 
niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu; 

2) mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych i urządzeń powinna się odbywać na zasadach określonych w § 
10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617). 

§ 4. 1. Wymagania określone w § 2 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 są w szczegóności: 

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa; 
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2) wskazanie numeru, pod którym zarejestrowana jest działalność w Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej lub wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

3) tytuł prawny do posiadania pojazdów, o których mowa w § 2 pkt 2; 

4) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w § 2 pkt 2; 

5) umowa z oczyszczalnią ścieków na odbiór nieczystości ciekłych. 

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych na 
oczyszczalnię ścieków w Kotorzu Małym. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

Adam Prochota
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